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ক াবনা জামাআত হ  হওয়্া আর কসই জামাআবতর 

প্রবতয  সদবসযর প্রলতলি  াজ হ  হওয়্া এ   থা 

নয়্ 
প্রশ্নঃ 

 বয়্ লি লেষবয়্ আমার  াবে ল েুিা খি া লাগবে। অনয ক ানও 

শাইখব  লজজ্ঞাসা  রা আমার পবে সম্ভে নয়্। তাই আপনার  াবেই 

আবেদন  রলে, অনুগ্রহপূেব  লনবনাক্ত লেষয়্গুবলার সমাধান লদবল খুেই 

উপ ৃত হবো।       

১. যলদ ধবর লনই, ক ানও জামাআত হব র উপর আবে তাহবল ওই 

জামাআবতর প্রবতয  সদসযই হব র উপর আবে, এমনিা ধবর কনওয়্া 

ল  লি  হবে? কশষ যামানা সংক্রান্ত এ লি হাদীবস, লেবশষ এ লি 

দলব  'হ পন্থী দল' েলা হবয়্বে। এখন ক উ যলদ েবল, এখাবন 

জামাআবতর  থা েলা হবয়্বে। এর অথব হবলা, সমলিগতভাবে ওই 

জামাআত হব র উপর থা বে। ল ন্তু ওই জামাআবতর সাবথ যুক্ত 

ক ানও েযলক্ত যখন েলবে, আলম হব র উপর আলে, তখন তাব  

অেশযই যাচাই  বর লনবত হবে কয, লতলন আসবলই পুবরাপুলর হব র 

উপর আবেন ল  না? হ পন্থী জামাআবতর সাবথ আবেন েবলই লতলন 

লনবজও পুবরাপুলর হব র উপর আবেন, এমন ভাো যাবে না। হবত 

পাবর, লতলন হব র পুবরাপুলর অনসুরণ  রবেন না। হাদীবস জামাআবতর 

েযাপাবর  থা েলা হবয়্বে কয, ওই জামাআতলি হব র উপর থা বে। 

েযলক্ত লেবশবষর  থা েলা হয়্লন। েযলক্ত লহবসবে শুধু 'মাহদী'র  থা 

এবসবে। ল ে ু আলামত েবল কদওয়্া হবয়্বে, যা দ্বারা আমরা তাাঁব  

ফাতওয়্া নাম্বার:33৪                          প্র াশ ালঃ১০-02-২০২3 ইং 
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লচনবত পালর। তাই লতলন োড়া অনয ক ানও েযলক্ত লেবশষব  অনুসরণীয়্ 

েযলক্তবের মযবাদা কদওয়্ার আবগ লচন্তা  রবত হবে, -এই  থাগুবলা ল  

সলি ? ক উ হাদীবসর সাবথ সংযুক্ত  বর এই  থাগুবলা েলবল ল  

লতলন গুনাহগার হবেন   ? 

২. গাযওয়্াবয়্ লহবের এ লি হাদীবস এবসবে, 'োইবর কথব  

আগমন ারীবদর পাবয়্র কগাড়ালল মুসললমবদর রবক্ত ডুবে যাবে'। এলি 

ল  আেলর  অবথবই েলা হবয়্বে, না যুবের ভয়্ােহতা কোঝাবনার জনয 

েলা হবয়্বে? যলদ েলল, এর অথব হবে, এই যুে এমন সোইব  েুাঁবয়্ 

যাবে যারা লনরাপত্তার অে াশ কচবয়্লেল। আ াশ কথব   ী পলরমাণ 

েৃলি েলষবত হবল পাবয়্র কগাড়ালল ডুবে যায়্, এলি লচন্তা  রবলই কতা এই 

যুবের ভয়্ােহতা কির পাওয়্া যায়্, এই েযাখযালি ল  সলি  হবে? 

৩. ল েুলদন আবগ আমার পলরলচত এ জনব  েলবত শুনলাম, লরোত 

ও লহজরবতর ভূলম এ িাই। তা হবলা আফগান। অথচ আলম জালন, 

মুজালহদরা লেজয়্  রার পর কযিু ু অঞ্চল শরীয়্াহ অনুযায়্ী পলরচালনা 

 বরন, তার পুরািাই ইসলাবমর ভূলম। ইসলাবমর ভূলম কতা আরও থা ার 

 থা। ওই ভূলমগুবলার ল  লরোত কনই? কসখাবন ল  লহজরত  রা যায়্ 

না? লরোত ও লহজরত ল  শুধু আফগাবনর মাবঝই সীমােে? ক উ 

আফগান োড়া অনয ক াবনা কদবশ লহজরত  রবল তা ল  লহজরত হবে 

না? তাোড়া আফগাবন ইসলামী ইমারাহ ক াষণা কদওয়্ার আবগ কসিা 

ল  লহজরত ও লরোবতর ভূলম লেবলা না? অনুগ্রহ  বর লেষয়্লি এ িু 

পলরষ্কার  বর লদবল অবন  উপ তৃ হবো।   

নাম- তাহলসন 

উত্তরঃ  

১.লজ, আপলন লি  েবলবেন আলহামদুললল্লাহ। এই  থাগুবলার  ারবণ 

ক উ গুনাহগার হবে না ইনশাআল্লাহ; েরং এর মই েলা জরুলর।  ারণ 
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এ জন েযলক্ত ক ানও হ  জামাআবতর সবে থা ার অথব এিা নয়্ কয, 

ওই েযলক্তর সেল েু সলি  এেং অবের মবতা তার সেল ে ুগ্রহণ  রবত 

হবে ো  রা যাবে; েরং এ জন অনুসরণীয়্ আবলম হ  জামাআবতর 

সবে যুক্ত হওয়্ার আবগ কযমন ভুল  রবত পাবরন, কতমলন যকু্ত হওয়্ার 

পরও তার ভুল ভ্রালন্ত হবত পাবর।      

সুতরাং সাধারণ মানুবষর জনয সেবােস্থায়্ এ জন আবলম অনুসরণীয়্ 

প্রমালণত হওয়্ার পর তাাঁব  অনসুরণ  রার এেং তার কথব  দীন 

গ্রহবণর নীলত হবে যথাক্রবম  ; 

 . কয তা ওয়্া, ইলম ও প্রজ্ঞার লভলত্তবত লতলন লনভবরবযাগযতার 

মানদবে উত্তীণব ও অনুসরণীয়্ েযলক্তবের মযবাদা লাভ  বরবেন, যতেণ 

কসই লনভবরবযাগযতা লেনি হওয়্ার ক ানও  ারণ না  িবে, ততেণ 

লতলন অনুসরণীবয়্র মযবাদায়্ েহাল থা বেন। পোন্তবর লতলন যলদ তাাঁর 

 াজ- বমবর দ্বারা উক্ত লনভবরবযাগযতা লেনি  বরন, তখন তাাঁব  

অনুসরণীয়্ লহবসবে গ্রহণ  রা যাবে না। -জালমউ েয়্ালনল ইলম, ইমাম 

ইেবন আব্দুল োর (৪৬৩ লহ.) : ২/৯৮৭ দারু ইেলনল জাওযী; 

লমশ াতুল মাসােীহ: ১/৬৭ আল-মা তােুল ইসলামী বেরুত; 

লমর াতুল মাফাতীহ: ১/২৭৪ দারুল লফ র, বেরুত   

খ. এ ইভাবে লতলন যখন লনভবরবযাগয লহবসবে উত্তীণব থা বেন, তখনও 

তাাঁর ভুল-ত্রুলি হবত পাবর। অতএে তখন যলদ  িনাক্রবম তাাঁর ক ানও 

ভুল-ত্রুলি প্র ালশত হবয়্ যায়্, তাহবল সুলনলদবি কসই লেষবয়্র অনুসরণ 

কথব  আমাবদর লেরত থা বত হবে; যলদও এমন লেলেন্ন ও  িনাক্রবমর 

ভুল-ভ্রালন্তর  ারবণ তাাঁব  অনুসরণীয়্ েযলক্তর মযবাদা কথব  কফবল কদয়্া 

যাবে না। -সুনাবন আেু দাউদ: ৭/২০; হাদীস নং: ৪৬১১ দারুর 

লরসালালতল আলালময়্যাহ; োযলুল মাজহুদ: ১৩/১৭ মার াযুশ শাবয়্খ 

আেুল হাসান আলী আন-নদভী; আল-মুওয়্াফা াত, ইমাম শাবতেী: 
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৫/১৩৬ দারু ইেলন আফফান; লসয়্ারু আলামীন নুোলা: ১৪/৩৭৬ ও 

২০/৮৭-৮৮ মুয়্াসসাসাতুর লরসালাহ; মাজমুউল ফাতাওয়্া: 

৩২/২৩৯ ও ২৭/৩১১ মাজমাউল মালল  ফাহদ, মদীনা 

২. আমাবদর ত্রুলিপূণব অনুসোবন আমরা এমন ক ানও হাদীস খুাঁবজ 

পাইলন।  

৩. লজ, আপলন কযমনিা েলবেন, কসিাই োস্তে। লরোত ও লহজরত শুধ ু

আফগাবন সীমােে নয়্। েরং ইয়্ামান, লসলরয়্া, মালল, কসামাললয়্া, 

কমৌলরতালনয়্া, লতউলনলসয়্া, আলবজলরয়্া, নাইজার, পাল স্তান, 

 াশ্মীরসহ পৃলথেীর এ  ডজবনরও অলধ  জায়্গার উবল্লখবযাগয অঞ্চল 

মুজালহদবদর দখবল আবে এেং কসখাবন তারা  যথাসাধয শরীয়্াহ 

কমাতাবে  পলরচালনার কচিা  বর যাবেন আলহামদুললল্লাহ। এসে 

অঞ্চবলও লহজরত কযমন হবত পাবর কতমলন এগুবলার সীমান্ত প্রহরার 

জনয লরোতও হবত পাবর। -ফাতহুল োরী: ৬/৩৯ দারুল লফ র, 

বেরুত; লমর াতুল মাফালতহ: ৬/২৪৭৩ দারুল লফ র; আল-োহরুর 

রাবয়্ : ৫/৭৭ দারুল ল তালেল ইসলামী; ফাতাওয়্া শামী: ৪/১২১ 

দারুল লফ র; োযলুল মাজহুদ: ৯/১৪ মার াযুশ শাবয়্খ আেুল হাসান 

আলী আন-নদভী 

 تعاىل اعلم ابلصواب وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৬-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১০-০১-২০২৩ ঈ . 

 


